
Jednotlivé dovednosti jsou rozděleny do 16 kroků. Pro každý krok je
definován cíl, co by žáci měli při jeho zvládnutí umět, a jsou popsány dílčí
znalosti a strategie, jak cíle dosáhnout a danou dovednost tak postupně
rozvíjet. 
Tyto dílčí části jsou strukturovány tak, aby je pedagogové mohli snadno
použít ve třídě.  Postupujeme vždy od jednoduššího ke složitějšímu,
každý následující krok předpokládá zvládnutí kroku předchozího.

Skills Builder

je strukturovaná – osvojení dovednosti probíhá krok za krokem
je promyšlená – každý krok zahrnuje znalosti a strategie pro rozvoj
dané dovednosti
je snadno aplikovatelná ve výuce

Metodika Skills Builder je krokovým pomocníkem pro rozvoj měkkých dovedností u žáků 
6–18 let. Byla vyvinuta učiteli, odborníky v oblasti rozvoje měkkých dovedností a klíčovými
zaměstnavateli ve Velké Británii před více než 10 lety. V současnosti je používána celosvětově.

Výhody metodiky

www.scholaempirica.org/dobry-zacatek
info@scholaempirica.org

Jak víme, že to skutečně funguje?

pomáhá učitelům ve všech fázích práce, mj. s plánováním výuky,
poskytováním zpětné vazby či nastavením systému odměn
obsahuje rozsáhlý zásobník aktivit do výuky
nabízí formulace pro slovní hodnocení

Dopad metodiky v celosvětovém měřítku lze sledovat na mateřském webu:
www.skillsbuilder.org/impact-directory

Schola Empirica ve spolupráci s učiteli z 9
pilotních základních škol metodiku od roku
2019 přizpůsobuje českému prostředí a vyvíjí
pro každý krok aktivity do hodin. Účinnost
programu ověřuje pomocí randomizovaného
kontrolního výzkumného designu. Pro
zavádění metodiky do výuky poskytuje
metodickou podporu. 

Každá dovednost v 16 krocích

Krok 0–3
Začátečník

Krok 4–6
Středně
pokročilý

Krok 7–10
Pokročilý

Krok 11–15
Expert

https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
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https://www.scholaempirica.org/metodiky/skills-builder/kurzy-a-seminare/


Od roku 2003 SCHOLA EMPIRICA z.s. vzdělává učitele, sociální pracovníky a rodiče, aby mohli
dětem poskytnout co nejlepší péči a naplno rozvinout jejich potenciál. Vychází přitom ze
zahraničních vědecky ověřených přístupů a metod, které upravuje pro podmínky ČR, společně s
partnery je testuje v praxi, vyhodnocuje jejich dopad v českém prostředí a osvědčené postupy
pak šíří dál.

krokovou metodiku Skills Builder
bohatý zásobník aktivit do hodin
materiály pro učitele a pro žáky ke stažení

www.scholaempirica.org/dobry-zacatek
info@scholaempirica.org

Aby děti obstály ve škole a v životě

Mgr. Romana Šloufová
Projektová manažerka metodiky  Skills Builder
sloufova@scholaempirica.org

Metodický portál Skills Builder

 Na volně dostupném metodickém portálu skillsbuilder.scholaempirica.org najdete

metodickou podporu pro učitele – typy a termíny
školení pro snazší zavádění metodiky do výuky
nezávazný 20minutový webinář o metodice a
metodickém portálu

Díky Skills Builder dochází ke zkvalitnění týmové ráce a kvalitnější komunikaci mezi žáky. Skills Builder je
možné využít napříč předměty. Za klíčové považuji, že metodika pracuje se sebehodnocením žáků a zároveň
se zpětnou vazbou.

Mgr. Sylva Zemánková, učitelka ZŠ Rokycany

https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
https://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/
mailto:sloufova@scholaempirica.org
http://skillsbuilder.scholaempirica.org/

